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solifenacine
uitgesproken als (sol i fen' a cin)

hoe is dit medicijn voorgeschreven?

Solifenacine (VESIcare) wordt gebruikt voor de behandeling van een overactieve blaas (een aandoening waarbij de blaasspieren ongecontroleerd 

samentrekken en frequent urineren, dringende noodzaak om te urineren en onvermogen om het plassen onder controle te houden) veroorzaken. 

Solifenacine (VESIcare LS) wordt gebruikt voor de behandeling van neurogene overactiviteit van de detrusor (een aandoening die wordt veroorzaakt 

door een probleem met de hersenen, het ruggenmerg of de zenuwen) bij kinderen van 2 jaar en ouder. Solifenacine zit in een klasse van medicijnen 

die antimuscarinica worden genoemd. Het werkt door de blaasspieren te ontspannen.

hoe moet dit geneesmiddel worden gebruikt?

Solifenacine wordt geleverd als een tablet (VESIcare) en een suspensie (vloeistof; VESIcare LS) om via de mond in te nemen. 

Solifenacine-tabletten worden gewoonlijk eenmaal per dag met of zonder voedsel ingenomen. Solifenacine-suspensie (VESIcare 

LS) wordt gewoonlijk eenmaal per dag ingenomen. Om u te helpen herinneren dat u solifenacine moet innemen, moet u het elke 

dag op ongeveer hetzelfde tijdstip innemen. Volg de aanwijzingen op uw receptetiket zorgvuldig en vraag uw arts of apotheker 

om uitleg over elk onderdeel dat u niet begrijpt. Neem solifenacine precies zoals voorgeschreven. Neem er niet meer of minder 

van of neem het vaker in dan uw arts heeft voorgeschreven.

Schud de suspensie goed voor elk gebruik om het medicijn gelijkmatig te mengen. Gebruik een orale doseerspuit om de juiste 

hoeveelheid medicatie af te meten. U kunt de suspensie rechtstreeks uit de spuit doorslikken, gevolgd door een klein glas water of 

melk. Vermijd het innemen van de suspensie met een andere vloeistof of voedsel om een   bittere smaak te voorkomen.

Slik de tabletten heel door; niet splitsen, kauwen of verpletteren. Slik de tabletten door met water of een andere vloeistof.

Uw arts zal u waarschijnlijk starten met een lage dosis solifenacine en uw dosis later in uw behandeling 
verhogen.

Solifenacine kan helpen om uw symptomen onder controle te houden, maar zal uw aandoening niet genezen. Blijf solifenacine 

gebruiken, ook als u zich goed voelt. Stop niet met het innemen van solifenacine zonder met uw arts te overleggen.

andere toepassingen voor dit geneesmiddel

Dit medicijn kan worden voorgeschreven voor ander gebruik; vraag uw arts of apotheker om meer informatie.
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hoe moet ik speciale voorzorgsmaatregelen nemen?

Voordat u solifenacine inneemt,

vertel uw arts en apotheker als u allergisch bent voor solifenacine, voor andere medicijnen of voor één van de 
bestanddelen van solifenacine tabletten of orale suspensie. Vraag uw apotheker om een   lijst van de ingrediënten.

vertel uw arts en apotheker welke voorgeschreven en niet-voorgeschreven medicijnen, 
vitamines, voedingssupplementen en kruidenproducten u gebruikt. Zorg ervoor dat u een van de 
volgende vermeldt: amiodaron (Nexterone, Pacerone); claritromycine; disopyramide (Norpace); 
dofetilide (Tikosyn); erytromycine (EES, ERYC, Erytrocine); HIV-proteaseremmers zoals indinavir 
(Crixivan), nelfinavir (Viracept), ritonavir (Norvir, in Kaletra, in Viekira) en saquinavir (Invirase); 
itraconazol (Sporanox), ketoconazol, nefazodon; pimozide; procaïnamide; kinidine (in Neudexta); 
sotalol (Betapace, Sorine, Sotylize); en thioridazine. Uw arts moet mogelijk de dosering van uw 
medicijnen aanpassen of u zorgvuldig controleren op bijwerkingen. Veel andere medicijnen 
kunnen ook interageren met solifenacine,

vertel het uw arts als u nauwekamerhoekglaucoom heeft of ooit heeft gehad (een ernstige oogaandoening die verlies van 
gezichtsvermogen kan veroorzaken), urineretentie (onvermogen om uw blaas volledig of helemaal niet te ledigen) of 
maagretentie (langzaam legen van uw maag). Uw arts kan u vertellen om geen solifenacine te gebruiken.

vertel het uw arts als u een verlengd QT-interval heeft of ooit heeft gehad (een zeldzaam hartprobleem dat een 
onregelmatige hartslag, flauwvallen of plotselinge dood kan veroorzaken), een type verstopping in de blaas of het 
spijsverteringsstelsel, myasthenia gravis (een aandoening van de zenuwstelsel dat spierzwakte veroorzaakt), colitis 
ulcerosa (een aandoening die zwelling en zweren veroorzaakt in het slijmvlies van de dikke darm [dikke darm] en het 
rectum), goedaardige prostaathypertrofie (BPH, vergroting van de prostaat, een mannelijk voortplantingsorgaan), 
constipatie ; of lever- of nierziekte.

vertel het uw arts als u zwanger bent, van plan bent zwanger te worden of borstvoeding geeft. Als u zwanger wordt terwijl 
u solifenacine gebruikt, neem dan contact op met uw arts.

u moet weten dat solifenacine u duizelig of slaperig kan maken of wazig zien kan veroorzaken. Bestuur 
geen auto of bedien geen machines totdat u weet welke invloed dit medicijn op u heeft.

u moet weten dat solifenacine het voor uw lichaam moeilijker kan maken om af te koelen als het erg heet wordt. 
Vermijd blootstelling aan extreme hitte en bel uw arts of vraag een medische noodhulp als u koorts of andere tekenen 
van een zonnesteek heeft, zoals duizeligheid, maagklachten, hoofdpijn, verwardheid en een snelle hartslag nadat u 
bent blootgesteld aan hitte.

hoe moet ik speciale dieetinstructies volgen?

Praat met uw arts over het drinken van grapefruitsap terwijl u dit geneesmiddel gebruikt.

wat moet ik doen als ik een dosis vergeet?

Als u solifenacine tabletten (VESIcare) gebruikt, sla dan de gemiste dosis over en neem de volgende dag uw volgende 

dosis op het normale tijdstip in. Neem geen twee doses solifenacine tabletten op dezelfde dag in.

Als u solifenacine suspensie voor oraal gebruik (VESIcare LS) gebruikt, neem dan de vergeten dosis in zodra u eraan denkt. 

Als het echter meer dan 12 uur geleden is sinds uw laatste dosis, sla dan de gemiste dosis over en ga verder met uw 

normale doseringsschema. Neem geen twee doses solifenacine suspensie voor oraal gebruik op dezelfde dag.
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wat bijwerkingen kan dit medicijn veroorzaken?

Solifenacine kan bijwerkingen veroorzaken. Vertel het uw arts als een van deze symptomen 
ernstig is of niet weggaat:

droge mond

constipatie

buikpijn

maagklachten

braken

maagzuur

droge ogen

wazig zien

droge huid

Sommige bijwerkingen kunnen ernstig zijn. De volgende symptomen komen niet vaak voor, maar als u een van 
deze symptomen ervaart, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts:

constipatie die langer dan 3 dagen aanhoudt

pijnlijk of frequent urineren

bloederige of troebele urine

rugpijn

zwelling van het gezicht, keel, tong, lippen, ogen, handen, voeten, enkels of onderbenen

heesheid

moeite met ademhalen of slikken

uitslag

netelroos

jeuk

hallucinaties (dingen zien of stemmen horen die niet bestaan)

verwardheid

hoofdpijn

extreme vermoeidheid

Solifenacine kan andere bijwerkingen veroorzaken. Bel uw arts als u ongebruikelijke problemen heeft tijdens het 

gebruik van dit medicijn.

Als u een ernstige bijwerking ervaart, kan u of uw arts online een rapport sturen naar het MedWatch Adverse 

Event Reporting-programma van de Food and Drug Administration (FDA)
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(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) of telefonisch 
(1-800-332-1088).

wat moet ik weten over de opslag en verwijdering van dit medicijn?

Bewaar dit medicijn in de verpakking waarin het is geleverd, goed gesloten en buiten het bereik van kinderen. Bewaar het op 

kamertemperatuur en uit de buurt van overtollige warmte en vocht (niet in de badkamer).

Onnodige medicijnen moeten op speciale manieren worden weggegooid om ervoor te zorgen dat huisdieren, kinderen en 

andere mensen ze niet kunnen consumeren. U mag dit medicijn echter niet door het toilet spoelen. In plaats daarvan is de 

beste manier om uw medicatie weg te gooien via een programma voor het terugnemen van medicijnen. Praat met uw 

apotheker of neem contact op met uw plaatselijke afval-/recyclingafdeling om meer te weten te komen over 

terugnameprogramma's in uw gemeenschap. Zie de Safe Disposal of Medicines-website van de FDA (http://goo.gl/c4Rm4p 

[http://goo.gl/c4Rm4p]) voor meer informatie als u geen toegang heeft tot een terugnameprogramma.

Het is belangrijk om alle medicijnen buiten het zicht en bereik van kinderen te houden, omdat veel containers (zoals 

wekelijkse piloppassers en die voor oogdruppels, crèmes, pleisters en inhalatoren) niet kindveilig zijn en jonge kinderen ze 

gemakkelijk kunnen openen. Om jonge kinderen tegen vergiftiging te beschermen, moet u altijd de veiligheidsdoppen 

sluiten en de medicatie onmiddellijk op een veilige plaats plaatsen - een plaats die omhoog en weg en buiten hun zicht en 

bereik is.http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

n noodgeval/overdosis

Bel in geval van een overdosis de hulplijn voor gifbestrijding op 1-800-222-1222. Informatie is ook online beschikbaar op:

https://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Als het slachtoffer is ingestort, een aanval heeft 

gehad, moeite heeft met ademhalen of niet wakker kan worden, bel dan onmiddellijk de hulpdiensten op 911.

Symptomen van een overdosis kunnen zijn:

blozen

droge mond

droge ogen

droge huid

wazig zien

vergrote pupillen (zwarte cirkel in het midden van het oog)

verwardheid

koorts

snelle hartslag

handen schudden die je niet onder controle hebt

moeite met lopen

hallucinaties (dingen zien of stemmen horen die niet bestaan)
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wat moet ik nog meer weten?

Houd alle afspraken met uw arts.

Laat niemand anders uw medicatie innemen. Stel uw apotheker al uw vragen over het 
bijvullen van uw recept.

Het is belangrijk dat u een schriftelijke lijst bijhoudt van alle geneesmiddelen op recept en zonder recept 
(zonder recept verkrijgbaar) die u gebruikt, evenals alle producten zoals vitamines, mineralen of andere 
voedingssupplementen. Deze lijst dient u bij elk bezoek aan een arts of ziekenhuisopname mee te nemen. Het 
is ook belangrijke informatie om mee te nemen in geval van nood.

randnamen

VESIcare®

VESIcare LS®
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